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ATA DA 4ª REUNIÃO ABERTA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO 1 

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 2 

ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 3 

 4 

DATA: 16/11/2020 (dezesseis de novembro de 2020) – 09h – via conferência web 5 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ciiri-unila 6 

PRESENTES: Maíra Machado Bichir – Coordenadora do CIIRI; Mamadou Alpha Diallo – Vice-7 

coordenador do CIIRI; Flavio Alfredo Gaitán (docente); Lucas Ribeiro Mesquita (docente); Paula 8 

Daniela Fernandez (docente); Carolina Lima Della Monica (TAE); Romulo Bassi Piconi (TAE); 9 

Yasmim Oliver Andia (discente). 10 

 11 

PAUTA 12 

1. Expediente: 13 

1.1. Informes; 14 

 15 

2. Ordem do dia 16 

2.1 Avaliação do Ensino Remoto Emergencial 17 

2.2 Discussão das propostas de resolução retomada do período letivo 2020 – graduação e 18 

pós-graduação. 19 

 20 

Abertura da reunião.  21 

1. Expediente: 22 

1.1. Informes:  23 

Informe da CAPAacad sobre a construção das propostas de resolução -  pressão da reitoria 24 

pela rapidez dos trâmites; problematizações e questionamentos que apareceram na 25 

comissão não foram absorvidos e refletidos na proposta de resolução. 26 

 27 

2. Ordem do dia 28 

2.1 Avaliação do Ensino Remoto Emergencial: Maíra apresentou o histórico das discussões 29 

sobre ensino remoto no ILAESP que vem sendo discutido em reuniões abertas em agosto, 30 
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setembro e outubro, bem como no CONSUNI e no âmbito do CIIRI, na 2ª reunião aberta em 31 

agosto. Considerando a minuta para retomada do período letivo 2020.1, faz-se necessária a 32 

avaliação das experiências com o ERE que aconteceram até então. 33 

Em seguida, passa a palavra para Romulo, que apresenta dados sobre o ERE nos cursos do 34 

CIIRI, como quantidade de ofertas de disciplinas em cada ciclo, quantidade de professores 35 

que aderiram, a quantidade de solicitações de matrículas, quantidade de matriculado(a)s 36 

(apresentação anexa). Além disso, Maíra informou sobre a iniciativa conjunta que está sendo 37 

construída entre o ILAACH e o ILAESP, para criação de um questionário para avaliar a 38 

experiência do ERE, do ponto de vista pedagógico, e compartilhou os pontos que foram 39 

propostos para serem considerados para a avaliação do ERE: 40 

 41 

o Formação docente para atuação no ensino remoto emergencial 42 

o Ferramentas de planejamento adotados 43 

o Comunicação com xs discentes / Interação individual e coletiva entre a turma 44 

o Qualidade do processo de ensino-aprendizagem 45 

o Carga horária de aulas (presencial X remota) 46 

o Participação discente nas atividades 47 

o Metodologia das aulas: sincronismo e assincronismo 48 

o Uso de metodologias participativas de ensino 49 

o Ferramentas didáticas/ ambientes virtuais de aprendizagem 50 

o Acessibilidade a pessoas com deficiência 51 

o Métodos avaliativos adotados em relação à prática 52 

o Interdisciplinaridade 53 

o Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão 54 

o Foco nos formandos 55 

o Comentários 56 

 Logo é aberta a discussão e são expostas as seguintes experiências em relação ao Período de ERE:  57 

o Acredita-se que a pós-graduação teve alta adesão provavelmente em razão dos estudantes 58 

terem mais acesso à internet e equipamentos eletrônicos; 59 

o As aulas de pós-graduação tiveram turmas menores, foram ofertadas em horários flexíveis – 60 

especialmente no período noturno – e funcionaram relativamente bem; 61 

o Dificuldade na modalidade remota com turmas com mais de 30 estudantes; 62 

o Colegiados precisariam ter liberdade para definir o limite de estudantes por disciplina; 63 
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o As possibilidades de aulas assíncronas resultam em menor desgaste do(a) docente e do(a) 64 

estudante; 65 

o Aula assíncrona facilita devido à dinâmica de cada pessoa em casa, docentes e estudantes 66 

com filho(a)s, tarefas em casa; 67 

o Não é possível transplantar a lógica do ensino presencial para o ensino remoto, devido ao 68 

excesso de tempo necessário na frente do computador, maior dificuldade de manter a 69 

atenção e a concentração, é desgastante para o(a) docente e para o(a) estudante e a 70 

consequência é a precarização do ensino; 71 

o Deve haver um limite de horas-aula a serem ofertadas pelo(a)s docentes, considerando a 72 

garantia da qualidade do ensino e as condições de trabalho docente; 73 

o É impossível reproduzir o que é ofertado no ensino presencial sem perda de qualidade; 74 

o Muito(a)s discentes que se matricularam não estão participando das aulas, nem fazendo 75 

atividades, é possível que solicitem o cancelamento da matrícula; 76 

o Condições socioeconômicas possuem grande impacto na participação discente/ condições de 77 

acesso  78 

o Dimensão pedagógica e relação ensino-aprendizagem prejudicada;  79 

o Estudantes relatam que o ERE demanda mais tempo, mais trabalho, é cansativo por ter que 80 

ficar em frente ao computador muitas horas; 81 

o Sobrecarga de trabalho docente, considerando a não contratação de professores 82 

substituto(a)s e visitantes, e não abertura de novos concursos; 83 

o Limite da quantidade de estudantes por turma e limite da quantidade de disciplinas que o 84 

estudante poderá fazer (possibilidade de reavaliação de abertura de novas vagas após a 85 

matrícula) deve ser definido por cada colegiado de curso. 86 

 87 

2.2 Discussão das propostas de resolução retomada do período letivo 2020 – graduação 88 

e pós-graduação: Foram encaminhados para CONSUEN três documentos: 1. Proposta 89 

de resolução de retomada do período letivo de 2020.1 (graduação) – discutida no âmbito 90 

da CAPAacad; 2. Proposta de resolução de retomada do período letivo de 2020 (pós-91 

graduação) – discutida no âmbito do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-92 

graduação e da CAPAacad; 3. Proposta de Calendário Acadêmico (graduação e pós-93 

graduação) – formulada pela PROGRAD. A data da reunião da CONSUEN é 27/11 e o 94 

prazo para envio de emendas é 16/11. 95 

Os principais pontos são: 96 

1) Proposta de resolução de retomada do período letivo 2020.1 graduação 97 
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o Refere-se apenas ao semestre 2020.1, não havendo regulamentação para os 98 

períodos de 2020.2 ou 2021; 99 

o Há a indicação da possibilidade de aulas presenciais no caso dos laboratórios ou 100 

outros espaços especializados, atividades de campo, visitas técnicas, a depender 101 

da avaliação das condições de biossegurança. 102 

o A oferta de componentes curriculares passa a ser obrigatória 103 

o Será mantida a oferta dos componentes curriculares previamente programados e 104 

registrados para o período letivo 2020.1 105 

o Novas turmas poderão ser ofertadas e as disciplinas optativas ofertadas poderão 106 

passar por ajustes ou cancelamentos, a critério do colegiado de curso 107 

o Excepcionalmente poderão ser excluídas turmas nos casos de licença de saúde 108 

do(a) docente responsável, se não houver disponibilidade de outro(a) docente 109 

para substituí-lo(a). 110 

o As turmas poderão ser ofertadas nas seguintes formas: 111 

a) mantendo os horários e as matrículas já previamente registrados para o período 112 

letivo 2020.1 113 

b) reorganizando os cronogramas de oferta dos componentes, de forma 114 

condensada, sob o formato de módulos, o que implicará no estabelecimento de 115 

novos horários e a realização de novas matrículas para esses componentes, desde 116 

que sejam respeitados os ciclos de oferta previstos no Calendário Acadêmico 117 

o O registro da frequência no componente curricular será realizado com base na 118 

participação e realização das atividades assíncronas previstas no Plano de Ensino 119 

aprovado pelo Colegiado de curso. 120 

o A presença em videoconferências é facultativa e não obrigatória ao discente e 121 

não deve ser exigida para fins de cumprimento de carga horária ou 122 

desenvolvimento de atividade. 123 

2) Proposta de resolução de retomada do período letivo 2020 pós-graduação 124 

o Refere-se aos períodos letivos 2020.1 e 2020.2 125 

o A oferta de componentes curriculares passa a ser obrigatória 126 

o Os créditos cursados pelos alunos no período letivo de 2020.3, durante o Ensino 127 

Remoto Emergencial (ERE), serão convalidados/integralizados como o semestre 128 

de 2020.1, 2020.2 e semestres outros no caso de cursos modulares. 129 
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o A frequência dos(as) discentes será verificada por meio da entrega das atividades 130 

propostas e sua participação nas demais atividades do componente curricular, 131 

conforme critérios divulgados no plano de ensino. 132 

3) Calendário Acadêmico 133 

Graduação: Os cursos que optarem por ofertar turmas condensadas deverão escolher apenas uma 134 

das duas opções de sistemas em ciclos – com dois ou três ciclos 135 

Datas importantes: 136 

15 de janeiro - Data máxima para envio das solicitações de Abertura e Exclusão de Turmas para 137 

2020.1 pelas Coordenações de Curso para as Secretarias de Apoio 138 

01 de fevereiro – reinício do período letivo 2020.1 139 

15 de maio – fim do período letivo 2020.1 140 

 141 

CRONOGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SISTEMA DE CICLOS 142 

o Opção 1: Sistema de dois ciclos 143 

1º Ciclo (+41 dias) 01 de fevereiro a 23 de março 144 

2º Ciclo (+42 dias) 24 de março a 15 de maio 145 

 146 

o Opção 2: Sistema de três ciclos 147 

1º Ciclo (+27 dias) 01 de fevereiro a 06 de março 148 

2º Ciclo (+28 dias) 08 de março a 10 de abril 149 

3º Ciclo (+28 dias) 12 de abril a 15 de maio 150 

 151 

Pós-graduação - Datas importantes:  152 

18 a 22 de janeiro - Período de cadastro de componentes curriculares no SIGAA do período letivo 153 

2020.2 para o stricto sensu 154 

25 a 29 de janeiro - Matrículas nas disciplinas do período letivo 2020.1 e 2020.2 pelos discentes que 155 
não aderiram ao ERE pela Divisão lato sensu; Período previsto para matrícula em componente 156 

curricular da Pós-graduação stricto sensu, no SIGAA 157 

01 de fevereiro - Início das aulas de Pós-graduação stricto sensu 2020.2 e Início das aulas de Pós-158 

graduação especialização 2020.1 159 

19 de março - Encerramento do semestre letivo 2020.2 stricto sensu 160 

30 de abril - Encerramento do semestre letivo 2020.1 lato sensu 161 
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31 de maio - Início das aulas de Pós-graduação especialização 2020.2 162 

27 de agosto - Encerramento do semestre letivo 2020.2 lato sensu 163 

 164 

Findada a apresentação iniciou-se o debate sobre as propostas e se encaminharam 3 emendas a 165 

serem postuladas na COSUEN: 166 

1. Que os colegiados de curso possam readequar o numero de vagas das turmas de acordo com 167 

as suas necessidades; 168 

2. Que haja um teto máximo para a carga horária docente.  169 

3. Que a adesão ao ERE seja facultativa aos/às discentes. 170 

 171 

Dado o término da reunião, lavram esta ata a secretaria e a coordenação do centro. 172 

 

 

_____________________________ 

 

Carolina Lima Della Monica 

Assistente em Administração 

 

__________________________________  

 

Maíra Machado Bichir 

Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 

Integração e Relações Internacionais 

 


